רשימת הנושאים
• ספר תורה חצה את רחוב דיזנגוף
•חדש בפיצוציות :סיגריות כשרות לפסח
•דווקא לפני פסח :אצות רעילות מציפות את הכנרת
•שופרסל" :בדיקת יושר" למשלמים בקופה אוטומטית
•הבחירה המפתיעה בפרנסיסקוס הראשון :שמרן צנוע
שיטהר את שורות הכנסייה
•סטודנטים מאריאל זועמים :מפלים אותנו

קריקטורה יומית 14.3.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 14.3.13

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :עמוס בידרמן

קריקטורה יומית 12.3.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

צילום  :אורות

ספר תורה חצה את רחוב דיזנגוף
ספר תורה ,שכתיבתו נשלמה אתמול ,הובל ברחובות
תל-אביב ,בשירים ובריקודים ,אל בית כנסת בעיר.
רוב העוברים והשבים לקחו חלק בשמחה ,ומיעוטם
הסתייג ממנה ,אבל אף אחד לא ממש הופתע:
"רגילים בעיר הזאת לדברים כאלה"
YNETפורסם13.03.13 :

צילום  :אורות

עוברי האורח ברחוב דיזנגוף שבתל-אביב ,לא יכלו
להתעלם מהתהלוכה העליזה ,שבמרכזה ספר תורה,
שרק אתמול נסתיימה כתיבתו ,לאחר עבודה בת
חודשים ארוכים.
הספר ,שהוקדש לעילוי נשמתה של בת העיר ,מרים
טרבלסי ,יצא מבית משפחתה ,והובל אחר כבוד תחת
חופה ,מלווה בשירים ובריקודים ,אל בית הכנסת של
עמותת "ראש יהודי" ברחוב בר-כוכבא בעיר.

צילום  :אורות

רוקדים סביב ספר החוקים
"קשה לי להגיד למה בדיוק אני שמח" ,אומר גיל בשן,
אחד מעוברי האורח של רחוב דיזנגוף" .אני גם שמח
בשמחתם ,וגם שמח שיהיו יותר בתי כנסת ולימוד
תורה" .סיגל סמנון ,גם היא חלפה ברחוב ,לא הופתעה
מהמהומה" :בדיוק שאלתי אם פורים היום ,אמרתי
אולי פספסתי משהו ,אבל רגילים בעיר הזאת לדברים
כאלה".

צילום  :אורות

גם הרב שמואל יהושע סמיט חושב כי
אירועים מסוג אלה דווקא מתאימים לעיר
ללא הפסקה" .תל אביב זה מקום  -היה בקדושה,
יישאר בקדושה ויהיה בקדושה ,בעזרת השם" ,אומר
רב היישוב שבי שומרון.

ורק ,רוני אדרי ,עובר ושב נוסף ,הסתייג מעט מהמצעד:
"אני נורא שמח בשמחתם ,אבל הייתי שמח שהם יעשו
את זה בצורה טיפה יותר צנועה ,כי זה פשוט נורא
אלים .כאילו אין לי דרך לא להשתתף".

צילום  :אורות

" אנחנו העם היחיד שרוקד סביב ספר החוקים שלו",
אמר ישראל זעיר ,ראש ארגון "ראש יהודי"" .כי אנחנו
שמחים בעצם החיים שלנו ,ובקישור שלנו לקב"ה  -וזה
דבר גדול ומשמח ,שבתל אביב יש את החיים האלה".
 ynetו"אורות  -טלוויזיה יהודית" מזמינים אתכם
ללוות את ספר התורה בדרכו רבת התכונה אל בית
הכנסת.

צילום  :מרים לשם

חדש בפיצוציות :סיגריות כשרות לפסח
שנים ארוכות התקשו פוסקי הלכה להכריע אם
סיגריות הן כשרות לפסח ,אך כעת ,לראשונה ,אפשרה
חברת הסיגריות "דובק" למשגיחי בד"ץ להיכנס אל
מפעליה ולקבוע :סיגריות "נובלס"" ,טיים" ו"גולף"
 כשרות לפסחקובי נחשוני פורסם13.03.13 :

צילום  :מרים לשם

לראשונה בישראל מוענקת תעודת
"כשר לפסח" למוצרי טבק ,לאחר שנים של ספקות
הלכתיים אם קיימים בהם רכיבי חמץ .עבור שומרי
הכשרות המעשנים מדובר בבשורה משמחת :הם יוכלו
להעלות
עשן בימי החג כבימות חול רגילים.

עד עתה ,מנעו חברות הטבק מהרבנים לפקח על ייצור
הסיגריות ולחקור את תכולתן ,ובהיעדר השגחה ,לא
הסכימו גופי הכשרות להעניק תעודות המאשרות כי הן
כשרות לפסח.

צילום  :מרים לשם

פוסקי הלכה בארץ ובעולם דנו בסוגיה זו במשך שנים
ארוכות ,אך לא יכלו להכריע בה חד-משמעית ,מכיוון
שחברות הסיגריות לא הסכימו לחשוף את רכיבי הטעם
והריח שמכילות הסיגריות .לכן ,לא הייתה עמדה
הלכתית אחידה בשאלה זו ,והיו כאלה שנהגו לחומרא
– בעיקר אלה השייכים לציבור החרדי  -ולא עישנו
במשך שבוע שלם.

צילום  :מרים לשם

"דובק" פותחת שעריה
כעת הסכימה חברת "דובק" לפתוח את מפעליה בפני
שניים מגופי הכשרות החרדיים החזקים בישראל ,בד"ץ
"בית יוסף" (בנשיאות הרב עובדיה יוסף) הספרדי ,וזה
של הרב יוסף זריצקי ,המזוהה עם הציבור האשכנזי-
ליטאי.
באישור שהעניקו השניים לחברה נקבע כי הסיגריות
המיוצרות בארץ ,מסוג "טיים" ,נובלס" ו"גולף",
כשרות לפסח .לעומת זאת ,לגבי המוצרים המיובאים -
" "HIGHWAYו"גולף סופר סלימס" – עדיין קיים
ספק.

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

דווקא לפני פסח:אצות רעילות
מציפות את הכנרת
האגם הלאומי סובל מהתפשטות אצות כחוליות
שעלולות לגרום לתגובות אלרגיות .אין חשש לזיהום
מי השתייה ,אך ההמלצה היא לא להתרחץ .מומחה:
"התופעה מוכרת ,אך השנה היא יותר אינטנסיבית"
עדי חשמונאי | 13/3/2013

מזג האוויר השרבי הוציא אתמול (ג') את תושבי הצפון
אל חופי הכנרת ,שהגיעו לקו החוף וגילו מים ירוקים
עמוסי אצות רעילות.

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

הכנרת ,המצפה למאות אלפי מטיילים בחג הפסח,
סובלת בימים אלה ממכת אצות כחוליות
( מיקרוציסטיס) המכילות רעלנים" .מופע כזה מתרחש
בין ינואר למרס כמעט כל שנה בשנים האחרונות ,אבל
השנה הוא יותר אינטנסיבי והוא נמשך קצת יותר זמן
מהרגיל בשל תנאי מזג האוויר.

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

השילוב בין החום החריג של חודש פברואר יחד עם
רוחות מתונות סייעו לאוכלוסיית האצות להתפתח",
הסביר אתמול ד"ר אסף סוקניק מהמעבדה לחקר
הכנרת" .כשיש תופעה בהיקף כזה או בהיקף חמור
יותר בגופי מים במדינות אחרות ,ממליצים בדרך כלל
למתרחצים שלא להיכנס למים .חשיפה לאצות
הרעילות דרך העור או בנשימת רסס של מים עלולה
לייצר תגובות אלרגיות".

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

פרופסור משה גופן ,מומחה לאגמים החוקר את הכנרת
מזה  40שנה מסביר כי הפריחה המוגברת של האצות
השנה נובעת באופן פרדוקסלי גם מגשמי הברכה
שמילאו אותה מאז תחילת החורף" .כשיש שיטפון נוצר
סחף שמביא איתו כמויות גדולות של חנקן בבת אחת
אל תוך הכנרת .כמויות החנקן הגדולות ,יחד עם מזג
אוויר שקט וחם ,מגביר את פריחת האצות הכחוליות",
מסביר פרופ' גופן.

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

"יש הרבה מאוד דיווחים מהעולם על הרעלות שמקורן
באצות האלה .המקרה הכי מפורסם שידוע בספרות
המקצועית התרחש בברזיל ,בבית חולים לחולי
דיאליזה .הם השתמשו במים מתוך מאגר שהיה בו
אצות כחוליות וגרמו למותם של יותר מארבעים בני
אדם .ידועים גם הרבה מאוד מקרים ,בעיקר מאפריקה,
על בעלי חיים שמתו אחרי ששתו ממאגרי מים שהכילו
מיקרוציסטיס".

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

לא לבלוע את המים
ד"ר רם פורת ,הביולוג הראשי של חברת
מקורות ,מבהיר כי האצות הכחוליות אינן
פוגעות באיכות המים המגיעים לברז הביתי" .מקורות
מנטרת באופן קבוע את נקודות השאיבה בכנרת ואת כל
מערכות הטיפול ואספקת המים .המערכות שלנו יודעות
לטפל במים בצורה כזאת שהאצות הכחוליות לא
משפיעות על איכות המים שמגיעים לברז שלנו" ,מבהיר
ד"ר פורת" .יחד עם זאת ,לא מומלץ למטיילים
ולשחיינים לבלוע את מי הכנרת ,אבל אין סכנה
מיידית .עם זאת ,לפעמים מתעוררים אצל שחיינים
גירויים בעור כתוצאה מהאצות האלה".

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

בשנים האחרונות התקבלו במנהלת הכנרת פניות של
גולשים שהתלוננו על צריבות וגירויים בעור ובעיניים.
עקב החשד כי התופעות נגרמו כתוצאה מחשיפה לאצות
הכחוליות ,פנתה המנהלת לפני קצת יותר משנה למשרד
הבריאות" .מבדיקה שנעשתה בשטח במסגרתה רואיינו
נופשים וגולשים ,לא נמצא מידע המהווה בסיס ומקור
למחקר רחב .לא עלו ממצאים המעידים על אלרגיות
הנובעות מחשיפה לכחוליות בכנרת" ,אמרו אתמול
במשרד הבריאות.

האצות שמכסות את הכנרת.
צילום :ג'סט קליקס

מרשות המים ,הממונה על הטיפול בגוף המים של אגם
הכנרת ,נמסר בתגובה" :מדובר בפריחת אצה כחולית
המופיעה בכל חורף החל משנות ה .70-הפריחה השנה
אינה חריגה בעוצמתה אבל נמשכת זמן רב יותר
כתוצאה מעצירת הגשמים בפברואר ובמרס .מדובר
באצה חורפית הנעלמת בכל אביב כאשר המים בכנרת
מתחממים כך שלא תהיה בעיה בעונת הרחצה".

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

שופרסל" :בדיקת יושר"
למשלמים בקופה אוטומטית
מאת :מיכל רז-חיימוביץ' ,גלובס יום ראשון 10 ,במרץ 2013

הפוסט שהעלה העיתונאי מנשה רז ,שעבר "בדיקת
יושר" בסניף שופרסל לאחר ששילם בקופה
אוטומטית ,מעורר סערה .שופרסל :בדיקות אלה
מקובלות בעולם

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

האם "בדיקות היושר" שמבצעת שופרסל לקונים
בקופות האוטומטיות הן בעייתיות? הדיון בנושא עלה
בעקבות פוסט שפרסם העיתונאי מנשה רז ביום חמישי
בעמוד הפייסבוק שלו ,ובו שיתף את  5,000חבריו
בתחושות המבוכה והכעס לנוכח בדיקה שנאלץ לעבור
בסניף שופרסל שלי ,לאחר שהתבקש לפתוח ולאמת את
המצרכים שבשקיות מול סרט הקופה האוטומטית
שדרכה עבר.

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

"כשהעברתי את כרטיס האשראי ,הקופה הודיעה
שעליי לעבור 'בדיקת יושר' .במילים אחרות :אם לא
גנבתי משהו מהחנות של נוחי דנקנר .אתה עומד
מבויש ,מוקף באנשים זרים ,ומתחיל מופע שבו אתה
בתפקיד החשוד" .את המוצרים הארוזים השאיר רז
בחנות.

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

בעקבות הפוסט ,פרסם רז המשך" :למקם קופות
בשירות עצמי ,דבר שמביא לחיסכון של מיליוני שקלים
בשנה לבעל הרשת ,משמעותו הבסיסית היא מתן אמון
בלקוחות .מי שחושב שהלקוחות שלו הם 'גנבים'
בפוטנציה ,שלא יעמיד קופות כאלה בשירות עצמי".
יצוין כי שופרסל היא הרשת הראשונה בישראל
שהכניסה קופות אוטומטיות לחלק מסניפיה  -מהלך
שנמצא בשלבי הטמעה.

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

קופות אוטומטיות נפוצות ברשתות
בחו"ל זה שנים .הלקוח מעביר את
המוצרים עצמאית באמצעות סריקת הברקוד  -ומשלם
בעמדה נטולת קופאית ,כך שמבחינת הרשת מדובר
בהבעת אמון בצרכן.
האם רשת המביעה אמון ומאפשרת ללקוחותיה לחסוך
עמידה בתור ,לוקחת בחשבון את הבעייתיות שעלולה
להתעורר בקרב צרכנים שנקלעים ל"בדיקת יושר"
ועומדים בסיטואציה מביכה ,לאחר שהחליטו לעבוד
במסלול המשוכלל ,המהיר והחסכוני שהרשת עצמה
הציעה להם?

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

"קורה כאן דבר אבסורדי ,שיכול להיות שצרכנים
אחרים מוכנים לקבל בשתיקה" ,אומר מנשה רז
ל"גלובס"" :מהרגע ששופרסל העמידו את הקופות
האלה ,אני עצמי הקופאי שלהם .אם אני עובד שאתה
לא מאמין לו  -אז אל תעסיק אותי .אני יכול להתחבר
לטכנולוגיה מתקדמת אם היא ידידותית לאדם .מקובל
עליי גם שמתבקשת בדיקה ,אבל היא חייבת להיות
דיסקרטית ורגישה .אותי השפילו לעיני עשרות קונים
שהיו בסניף.

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

"הרעיון של להביא את הסיפור לידיעת הציבור הוא
לאפשר לקונים להבין היכן כדאי להם לבצע את
קניותיהם .ואני עדיין מחכה ששופרסל יבואו ויגידו
'טעינו  -ניישם אמצעי בדיקה אחרים שאינם מורגשים
ומשפילים' .אין לי בעיה להיות תחת עין פקוחה ,אבל
הדרך שבה הדברים נעשו פגעה בנכס האישי שלי
מתוקף עיתונאי ואדם  -והוא יושרה".

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

שופרסל" :מקובל בעולם"
משופרסל נמסר" :הקופות בשירות
עצמי הוכנסו לפעילות מתוך רצון להיטיב עם הלקוח
ולקדם חדשנות ומובילות .לצד המשמעויות החיוביות
של הטמעת הקופות העצמיות ,קיימת תופעה של
לקיחת מוצרים ללא העברתם בקופה ,שלאורה הוחלט
לבצע בדיקות מדגמיות של מספר מוצרים בסל שנבחר
אקראית ,לאחר שהוצב שלט המבשר על ביצוע
הבדיקות המדגמיות .תפקידו של עובד החברה לסייע
בהפעלת הקופות ,ואין ביכולתו לפקח על העברת
המוצרים בקופה.

שופרסל קופות אוטומטיות
צילום :יח"צ

"בדיקות מסוג זה הן מקובלות ושגרתיות בארץ
ובעולם ,ועל כן האמירות בנוגע לאי-הבעת אמון בציבור
הלקוחות הן חסרות כל בסיס ויסוד .החברה מאמינה
בלקוחותיה ולכן מציעה שירות חדשני זה ,והבדיקה
המדגמית הנה פתרון מאוזן ,סביר ומקובל להתמודדות
עם התופעות שתוארו כאן".

פרנסיסקוס הראשון
צילום :אי–פי

הבחירה המפתיעה בפרנסיסקוס הראשון:
שמרן צנוע שיטהר את שורות הכנסייה
הקרדינל של בואנוס איירס ויתר על מעון הפאר והנהג
הפרטי והיה מתנגד בולט לאישור הנישואים החד-
מיניים ,אך הציג גישה פרגמטית ביחס לאמצעי מניעה
גרדיאן 13.03.2013

פרנסיסקוס הראשון
צילום :אי–פי

הקרדינל חורחה מריו ברגוליו ,שהתמנה לאפיפיור ה-
 266של הכנסייה הקתולית ,מסמל בחירה בצניעות.
ברגוליו ,אינטלקטואל ישועי שנהג להשתמש בתחבורה
ציבורית ,אימץ גישה מעשית לעוני :כשמונה לקרדינל
ב ,2001-הוא שכנע מאות ארגנטינאים לא לטוס לרומא
לחגוג איתו ,ובמקום זאת להעניק את הכסף שחסכו
לעניים.

פרנסיסקוס הראשון
צילום :אי–פי

במידה רבה הבחירה בו היא הפתעה ,והוא לא נחשב
לאחד המועמדים המובילים לפני תחילת הקונקלבה
הנוכחית .אולם הארכיבישוף של בואנוס איירס בהחלט
היה אחד המתחרים המובילים מול יוזף רצינגר לפני
שנבחר ב 2005-לאפיפיור בנדיקטוס ה.16-

פרנסיסקוס הראשון
צילום :אי–פי

רבים חששו שהאפיפיור החדש שמרן מדי לוותיקאן.
אולם הוא מאז ומתמיד היה מועמד מוערך בדרגים
הגבוהים של הכנסייה .במינויו הוא הפך לאפיפיור
הראשון מאמריקה הלטינית .תשומת לב רבה הוקדשה
לצניעותו .הוא ויתר על המעון המפואר של הקרדינל
בבירת ארגנטינה לטובת דירה צנועה .הוא סירב להצעה
לנהג פרטי והעדיף לנסוע בתחבורה ציבורית.

פרנסיסקוס הראשון
צילום :אי–פי

ברגוליו ,שבחר בשם פרנסיסקוס הראשון ,נולד
בדצמבר  ,1936אחד מבין חמישה ילדים של פועל רכבת
שהיגר לארגנטינה מאיטליה .הוא למד הנדסת כימיה
לפני שהוסמך לכמורה ב .1969-הוא הפך לקרדינל ב21-
בפברואר.2001 ,

פרנסיסקוס הראשון
צילום :אי–פי

שלא כמו קרדינלים אחרים ,הוא לא נפגע מהשערוריות
השונות שמזעזעות את הכנסייה הקתולית ,ונתפש כמי
שמעוניין לשים את ניקוי הכנסייה בראש סדר
העדיפויות .הוא מתנגד בולט של החלטת ארגנטינה
להתיר נישואים חד מיניים ב .2010-אולם עמדתו לגבי
אמצעי מניעה מתירה יותר .הוא מאמין שניתן שניתן
להשתמש בהם כדי למנוע הפצת מחלות .הוא גם תומך
נלהב של דיאלוג בין דתי.

סטודנטים מאריאל זועמים:
מפלים אותנו

אוניברסיטת אריאל
צילום :גדעון מרקוביץ'

האונ' שבאריאל לא זכתה להזמנה
לשמוע את נאומו הצפוי של אובאמה בבנייני האומה
בי-ם • יו"ר אגודת הסטודנטים" :אפליה"
דן לביא פורסם ב14.03.2013 :

הקהל שיזכה לשמוע את נאומו הצפוי של נשיא ארה"ב
אובאמה בבנייני האומה בירושלים יורכב ברובו
מסטודנטים .ואכן ,הזמנות נשלחו לכלל
האוניברסיטאות בישראל ,למעט האוניברסיטה
שבאריאל.

אוניברסיטת אריאל
צילום :גדעון מרקוביץ'

ח"כ יוני שטבון (הבית היהודי) שיגר מכתב לשגריר
האמריקני ,דן שפירו ,שבו מחה על הדברים .שטבון
כתב כי "האוניברסיטה באריאל הוכרה על ידי ממשלת
ישראל .בהחרמת הסטודנטים מאריאל נוקט הממשל
האמריקני עמדה ברורה וחד־צדדית ,כשהוא לכאורה
מכריז שהביקור אינו פוליטי".

אוניברסיטת אריאל
צילום :גדעון מרקוביץ'

זעם נשמע גם בקרב הסטודנטים באוניברסיטה .שי
שחף ,יו"ר אגודת הסטודנטים ,אמר" :הבנו שחולקו
הזמנות לנאום אובאמה ,ואנו לא קיבלנו .היינו
המומים מהאפליה ומהדרך שבה מוותרים על
השתתפותנו" .משגרירות ארה"ב לא התקבלה תגובה.

